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নিউ ইয়র্ক  অঙ্গরাজ্যের নিজ্লামা শর্ক গুজ্ া ৯-১২ গ্রেজ্ি ভনর্ক  হওয়া সর্  নশক্ষার্থীজ্ের যিে প্রজ্ াযে 
 

 
ক্রেডিট শর্ত গুললা 

(ক্রলাকাল, ডিলেন্টস, অ্যািভান্সি ক্রিডেগলনশনসহ ডিলেন্টস  

সকল ধিলনি ডিললামাি েনয প্রল ােয) 
 

 নযযনর্ম 
ক্রেডিট 
সংখ্যা 

ইংলিডে ৪ 

সামাডেক অ্ধযয়ন 
ক্র ভালে েন্টন কিা হয়: 
 ুক্তিালেি ইডর্হাস (১) 

বেডিক ইডর্হাস ও ভয লগাল (২) 
পার্টত ডসলপশন ইন গভনতলমন্ট (১/২) 
অ্র্তনীডর্ (১/২) 

৪ 

ডেজ্ঞান 
ক্র ভালে েন্টন কিা হয়: 
েীেন ডেজ্ঞান (১) 
পদার্ত ডেজ্ঞান (১) 
েীেন ডেজ্ঞান ো পদার্ত ডেজ্ঞান (১) 

৩ 

গডির্ ৩ 

ডেি ভাষা     ১ (**) 

ডিত্রকলা, সঙ্গীর্, নাি, এেং/অ্র্ো ডর্লয়টাি ১ 

শািীডিক ডশক্ষা 
(প্রডর্র্ট ক্রসডমস্টালি অ্ংশগ্রহি) 

২ 

স্বাস্থ্য ১/২ 

ডনেতািনী / ইডিক ৩ ১/২ 

সেতলমাট ২২ 
 

(**)প্রডর্েন্ধী ডশক্ষার্ীলদি ক্রক্ষলত্র IEP ডনলদত ডশর্ হলল, ডেি ভাষা ডেষলয় ১ ক্রেডিট 
ছাড় ক্রদয়া ক্র লর্ পালি, র্লে র্ালদি গ্রােলুয়শন সম্পন্ন কিলর্ হলল অ্েশযয়ই ২২ 
ক্রেডিট অ্েত ন কিলর্ হলে। 

 

 

1.) প্োর্থওজ্য়য 

একেন ডশক্ষার্ীি েনয আেশযক:  

• একর্ট ডিলেন্টস পিীক্ষায় অ্ডর্ডিক্তভালে একর্ট ডভন্ন ক্রকালসত (গডির্, ডেজ্ঞান, ো সামাডেক অ্ধযয়ন) উত্তীিত হলর্ হলে; অ্র্ো 
• ডিপাটত লমন্ট কর্তত ক অ্নুলমাডদর্ একর্ট ডভন্ন ক্রকালসত (ইংলিডে, গডির্, ডেজ্ঞান, ো সামাডেক অ্ধযয়ন) উত্তীিত হলর্ হলে; অ্র্ো 
• ডিপাটত লমন্ট অ্নুলমাডদর্ পযার্ওলয় অ্যালসসলমলন্ট (আটত স, CDOS, ওয়ার্ল্ত  লযাঙ্গলুয়ে) উত্তীিত হলর্ হলে অ্র্ো 
• ডিপাটত লমন্ট কর্তত ক অ্নুলমাডদর্ ৩-পালটত ি ক্রটকডনকযাল অ্যালসসলমন্টসহ CTE ক্রপ্রাগ্রাম সফলভালে সম্পন্ন কিলর্ হলে; অ্র্ো 
• ডশক্ষার্ীলক CDOS কলমন্সলমন্ট ক্রেলিনডশয়াল অ্েত লনি সকল প্রলয়ােনীয় শর্ত গুললা সফলভালে পযিি কিলর্ হলে। 

 

সযত্র মাডিপল পযার্ওলয়ে এেং ডিপাটত লমন্ট অ্নুলমাডদর্ ডেকল্প পিীক্ষাসমযহ. 
 

2.) আনপ্  

আডপললি ক্রক্ষলত্র ডিসডিক্ট প তালয়ি অ্নুলমাদলনি প্রলয়ােনীয়র্া িলয়লছ। সযত্র আডপল, ক্রসফর্ট ক্রনট, এেং সুপাডিনলটনলিন্ট ডনধতািি. 
 

3.) নিজ্শষ এিজ্িাসকজ্মন্ট 
 

অিাসক: একেন ডশক্ষার্ী ডিলেন্টস পিীক্ষায় গলড় কমপলক্ষ ৯০ নম্বি অ্েত ন কলি  া ডিলেন্টস ডিললামা ো অ্যািভান্স 
ক্রিডেগলনশনসহ ডিলেন্টস ডিললামাি ক্রক্ষলত্র প্রল ােয হয়। ডিপাটত লমন্ট অ্নুলমাডদর্ ২র্টি ক্রেডশ ডেকল্প সুল াগ ডিলেন্টস পিীক্ষাি 
প্রডর্স্থ্াপক হলর্ পািলে না। স্থ্ানীয়ভালে প্রেডর্ত র্ ডেি ভাষা ডেষলয় ক্রিকপলয়ন্ট ডে পিীক্ষা এই ডেলেিনাি অ্ন্তভুত ক্ত নয়। 
 

গনির্ এিং/িা নিজ্ঞাজ্ি েক্ষর্া: একেন ডশক্ষার্ী অ্যািভান্সি ক্রিডেগলনশনসহ ডিলেন্টস ডিললামাি সকল শর্ত  পযিি কলি এেং 
৩র্ট গডির্ ডিলেন্টস পিীক্ষায় ও/ো ৩র্ট ডেজ্ঞান ডিলেন্টস পিীক্ষায় ৮৫ ো র্াি ক্রেডশ ক্রকাি অ্েত ন কলি। 
 

গ্রের্নির্া  এিজ্িাসকজ্মন্ট: একেন ডশক্ষার্ী স্থ্ানীয় ডিললামা, ডিলেন্টস ডিললামা ও অ্যািভান্সি ক্রিডেগলনশনসহ ডিলেন্টস ডিললামাি 
সকল শর্ত  পযিি কলি এেং ৩-পালটত ি ক্রটকডনকাল অ্যালসসলমন্টসহ ডিপাটত লমন্ট অ্নুলমাডদর্ CTE ক্রপ্রাগ্রাম সফলভালে সম্পন্ন কলি। 

 

ক্রকাডভি-১৯-এি কািলি পিীক্ষা ছাড়সহ ডশক্ষার্ীলদি ডেলশষ এনলিাসতলমলন্টি েনয এনলিাসতলমন্ট ো ডসলস ওলয়েলপইে অ্র্ো NYS 

ডিললামা/লেলিডন্সয়াল শর্ত সমযহ ক্রদখু্ন। 
 

4.) নিশ্ব ভাষা প্রীক্ষায় ছাড় 

প্রডর্েন্ধী ডশক্ষার্ীলদি ক্রক্ষলত্র IEP ডনলদত ডশর্ হলল, ডেি ভাষা ডেষলয় প্রলয়ােনীয় ক্রেডিট ছাড় ক্রদয়া ক্র লর্ পালি, র্লে র্ালদি গ্রােলুয়শন সম্পন্ন কিলর্ 
হলল অ্েশযয়ই ২২ ক্রেডিট অ্েত ন কিলর্ হলে। ক্র সে ডশক্ষার্ী অ্যািভান্সি ক্রিডেগলনশনসহ ডিলেন্টস ডিললামা অ্েত ন কিলর্ ইিকু র্ালদি 
অ্যািভান্সি ডিললামাি শর্ত  পযিলিি েনয আটত লসি ৫-ইউডনট ডসকুলয়ন্স ো ডেি ভাষাি ডসকুলয়লন্স CTE সম্পন্ন কিাি প্রলয়ােন হলে না। 
 

5.) গ্র ার্া  নিজ্লামার সুপ্ানরিজ্েিজ্িন্ট নিোরনমজ্িশি 

ক্র সে প্রডর্েন্ধী ডশক্ষার্ীিা ডেডভন্ন ক্রসফর্ট ক্রনলটি মাধযলম ক্রলাকাল ডিললামা অ্েত লন অ্ক্ষম র্ািা ডকছু শলর্ত ি অ্ধীলন সুপাডিনলটনলিন্ট 
ডিটািডমলনশলনি মাধযলম ক্রলাকাল ডিললামা অ্েত লনি ক্র াগয হলর্ পালি। ক্রিফালিন্স আডপল, ক্রসফর্ট ক্রনট, ও সুপাডিনলটনলিন্ট ডিটািডমলনশন. 
 

6.) গ্রর্ানভি-১৯ সংক্রান্ত যিস্বাস্থ্েগর্ যরুরী অিস্থ্ার র্ারজ্ি ছাড় 

ক্রকাডভি-১৯ সংোন্ত কািলি ক্রকালনা ডশক্ষার্ীলক পিীক্ষা ক্রর্লক অ্েযাহডর্ ক্রদয়া হলল সকল ধিলনি ডিললামা অ্েত লনি ক্রক্ষলত্র ডনডদতষ্ট 
পিীক্ষায় পাস কিাি আেডশযকর্াি প্রলয়ােন ক্রনই। FAQ-গুললা ক্রিফালিন্স ডহলসলে ক্রদখু্ন: েনু/আগস্ট ২০২০, োনয়ুাডি ২০২১, 

েনু/আগস্ট ২০২১, ও োনুয়াডি ২০২২ (শুধুমাত্র USHG). 
 

7.) নসনভর্ গ্ররনিজ্িস-এর নস   

২০২১-২২ ডশক্ষােলষত ডনউ ইয়কত  অ্ঙ্গিালেযি ডকছু ডনডদতষ্ট কুলল ডসডভক ক্রিডিলনস ডসল পদ্ধডর্ পাইলর্টং কিা হলে। আলিা ক্রদখু্ন 

ডসডভক ক্রিডিলনস উলদযাগ. 
 

8.) ফ্োনমন  নরজ্সাসক 
ডনউ ইয়কত  অ্ঙ্গিালেযি ডিললামা অ্েত লনি শর্ত গুললা সম্পলকত  ডশক্ষার্ী ও অ্ডভভােকলদি ক্রোঝাি সুডেধালর্ত ডর্নর্ট ফ্লায়াি, একর্ট িাডকং 
টুল ও ক্রপ্রলেলন্টশন মযালটডিয়াল পাওয়া  ালি।Reference ডনউ ইয়কত  অ্ঙ্গিালেয ডিললামা শর্ত সমযহ েুঝুন ~ ফযাডমডল ডিলসাসত. ফ্লায়াি-
গুললা ও িযাডকং টুলর্ট ১১র্ট ভাষায় অ্নুোদ কিা হলয়লছ। 

 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/2021/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
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মূ োয়জ্ির শর্ক সমূহ 

 
ডিলেন্ট ডিললামা 

সব নশক্ষার্থীজ্ের যিে 
আডপললি মাধযলম ডিলেন্ট 

ডিললামা সি নশক্ষার্থীজ্ের যিে 
আডপললি মাধযলম ক্রলাকাল 

ডিললামা সি নশক্ষার্থীজ্ের যিে 
ক্রলাকাল ডিললামা প্রনর্িন্ধী 
নশক্ষার্থীজ্ের যিে 

আডপললি মাধযলম ক্রলাকাল ডিললামা 
ইংন শ  োঙ্গজু্য়য  ািকারজ্ের যিে 

 

ডিলেন্টস পিীক্ষা ো ডিপাটত লমন্ট অ্নলুমাডদর্ 

ডেকল্প েযেস্থ্ায় উত্তীিত হওয়াি ক্রকাি 

#পিীক্ষাি 
সংখ্যা পাস ক্রকাি 

#পিীক্ষাি 
সংখ্যা পাস ক্রকাি 

#পিীক্ষাি 
সংখ্যা পাস ক্রকাি 

#পিীক্ষাি 
সংখ্যা পাস ক্রকাি 

#পিীক্ষাি 
সংখ্যা পাস ক্রকাি 

ইংলিডে লযাঙ্গলুয়ে আটত স (ইএলএ) ১ ৬৫ ১ 
১র্ট ডিলেন্ট 

পিীক্ষায় ৬০-৬৪ 
ক্রকাি অ্েত ন  াি 
েনয ডিসডিক্ট 
কর্তত ক একর্ট 

আডপল মঞ্জুি কিা 
হলয়লছ এেং োডক 
সে ডিলেন্টস 

পিীক্ষায় ৬৫ ো 
র্াি ক্রেডশ ক্রকাি 

অ্েত ন। 

১ 
২র্ট ডিলেন্ট 

পিীক্ষায় ৬০-৬৪ 
ক্রকাি অ্েত ন  াি 
েনয ডিসডিক্ট 
কর্তত ক একর্ট 

আডপল মঞ্জুি কিা 
হলয়লছ এেং োডক 
সে ডিলেন্টস 

পিীক্ষায় ৬৫ ো 
র্াি ক্রেডশ ক্রকাি 

অ্েত ন। 

১ ৫৫*^ ১ ELA ডিলেন্টস পিীক্ষায় ৫৫-৫৯ ক্রকাি 
অ্েত ন  াি েনয ডিসডিক্ট কর্তত ক একর্ট 
আডপল মঞ্জিু কিা হলয়লছ এেং োডক 
সে ডিলেন্টস পিীক্ষায় ৬৫ ো র্াি 

ক্রেডশ ক্রকাি অ্েত ন; অ্র্ো, ১র্ট 
ডিলেন্ট পিীক্ষায় ৬০-৬৪ ক্রকাি 

অ্েত ন এেং ELA ডিলেন্টস পিীক্ষায় 

৫৫-৫৯ ক্রকাি অ্েত ন  াি উভয়র্টি 

েনয ডিসডিক্ট কর্তত ক একর্ট আডপল 

মঞ্জুি কিা হলয়লছ এেং োডক সে 

ডিলেন্টস পিীক্ষায় ৬৫ ো র্াি ক্রেডশ 

ক্রকাি অ্েত ন। † 

গডির্ ১ ৬৫ ১ ১ ১ ৫৫*^ ১ 

ডেজ্ঞান ১ ৬৫ ১ ১ ১ ৫৫*^ ১ 

সমাে অ্ধযয়ন ১ ৬৫ ১ ১ ১ ৫৫*^ ১ 

পযার্ওলয়  
(অ্পি পতষ্ঠাি ক্রনাট ১ ক্রদখ্ুন) 

১ ো 
CDOS 

৬৫ 

 ডদ 
ডিলেন্টস 
পিীক্ষা হয় 

১ ো 
CDOS 

১ ো 
CDOS 

১ ো 
CDOS 

৫৫*^  

 ডদ ডিলেন্টস 
পিীক্ষা হয় 

১ ো 
CDOS 

কমলপনলসটডি ক্রসফর্ট ক্রনট প্রল ােয নয় প্রল ােয নয় প্রল ােয নয় 

ক্রকান আেডশযক ডিলেন্টস পিীক্ষায় (ELA 

এেং গডির্ ছাড়া) ক্রকাি ৪৫-৫৪ অ্েত ন 
কিলল অ্নয ক্রকান আেডশযক ডিলেন্টস 
পিীক্ষায় ELA এেং গডির্সহ কমলপনলসট 
ডহলসলে ৬৫ ো র্াি ক্রেডশ ক্রকাি ক্রদয়া 

ক্র লর্ পালি। 

প্রল ােয নয় 

 

 

অোিভান্সি গ্রিনযগজ্িশিসহ নরজ্যন্টস নিজ্লামা
 

অ্যািভান্সি ক্রিডেগলনশনসহ ডিলেন্টস ডিললামা অ্েত ন কিলর্ িাইলল ডশক্ষার্ীলদি  া কিলর্ হলে: 

• ডিলেন্টস ডিললামাি েনয ক্রেডিট ও মযলযায়লনি শর্ত গুললা পযিি কিলর্ হলে; এেং 
• গনিজ্র্ েটুি অনর্নরক্ত ডিলেন্টস প্রীক্ষা ো ডিপাটত লমন্ট অ্নুলমাডদর্ ডেকলল্প উত্তীিত হলর্ হলে; এেং 
• নিজ্ঞাজ্ি এর্টি অনর্নরক্ত ডিলেন্টস প্রীক্ষা ো ডিপাটত লমন্ট অ্নুলমাডদর্ ডেকলল্প উত্তীিত হলর্ হলে  

o ক্র সে ডশক্ষার্ী অ্যািভান্সি ক্রিডেগলনশন লাভ কিলর্ ইিকু র্ালদিলক নযযনর্ম একর্ট ডিলেন্টস পিীক্ষা ো 
ডিপাটত লমন্ট অ্নলুমাডদর্ ডেকলল্প উভয় ডেজ্ঞান ডেষলয় (একর্ট েীেডেজ্ঞান ও অ্নযর্ট পদার্ত) উত্তীিত হলর্ হলে; এেং 

• একর্ট নসকুজ্য়ন্স পযিত কিলর্ হলে: 
o ওয়ার্ল্ত  লযাঙ্গলুয়ে-এ অ্ডর্ডিক্ত ২র্ট ক্রেডিট অ্েত ন কিলর্ হলে এেং স্থ্ানীয়ভালে প্রেডর্ত র্ 

ক্রিকপলয়ন্ট ডে ওয়ার্ল্ত  লযাঙ্গলুয়ে পিীক্ষায় উত্তীিত হলর্ হলে, ো 
o আটত লস একর্ট ৫ ইউডনলটি ডসকুলয়ন্স পযিত কিলর্ হলে, ো 
o CTE ডেষলয় একর্ট ৫ ইউডনলটি ডসকুলয়ন্স পযিত কিলর্ হলে 

 
 

অ্যািভান্সি ক্রিডেগলনশলনি েনয সমডির্ মযলযায়ন 
 

প্রিডলর্ সমিয় 
ELA, ক্রলাোল ডহডি ও ভয লগাল, US ইডর্হাস ও সিকাি, ৩র্ট 
গডির্, ২র্ট ডেজ্ঞান (১র্ট েীেডেজ্ঞান, ১র্ট পদার্ত) = ৮র্ট 
মযলযায়ন 

পার্ওলয় সমিয় 

(STEM েযর্ীর্) 

ELA, ১র্ট সামাডেক অ্ধযয়ন, ৩র্ট গডির্, ২র্ট ডেজ্ঞান (১র্ট 
েীেডেজ্ঞান, ১র্ট পদার্ত), ১র্ট পযার্ওলয় (ডেজ্ঞান ো গডির্ 
েযর্ীর্) = ৭র্ট (+পার্ওলয়) ো ৮র্ট মযলযায়ন 

STEM (গডির্) 

পার্ওলয় সমিয় 

ELA, ১র্ট সামাে অ্ধযয়ন, ৪র্ট গডির্‡, ২র্ট ডেজ্ঞান 
(১র্ট েীেডেজ্ঞান, ১র্ট পদার্ত) = ৮র্ট মযলযায়ন 

STEM (ডেজ্ঞান) 
পার্ওলয় সমিয় 

ELA, ১র্ট সামাে অ্ধযয়ন, ৩র্ট গডির্, ৩র্ট ডেজ্ঞান (কমপলক্ষ 
১র্ট েীেডেজ্ঞান, কমপলক্ষ ১র্ট পদার্ত) = ৮র্ট মযলযায়ন 

* একেন প্রডর্েন্ধী ডশক্ষার্ী ক্র লকালনা ডেভাগ ক্রর্লক সলেতাচ্চ দরু্ট ডিলেন্টস পিীক্ষায় ৫২ ও ৫৪ ক্রকালিি মলধয আডপল কিলর্ পািলে এেং ক্রলাকাল ডিললামা অ্েত ন কিলর্ পািলে। ক্রদখু্ন ডনউ ইয়কত  ক্রস্টট ডিললামা/লেলিডন্সয়াল 
শর্ত সমযহ: প্রডর্েন্ধী ডশক্ষার্ীলদি েনয ক্রলাকাল ডিললামা। 
^ ডদ ক্রকালনা প্রডর্েন্ধী ডশক্ষার্ী ক্রকালনা ডিলেন্টস পিীক্ষায় পাডসং ক্রকাি অ্েত ন কিলর্ না পালি, র্াহলল ক্রসই ডশক্ষার্ী ক্রলাকাল ডিললামাি েনয সুপাডিনলটনলিন্ট ডিটািডমলনশলনি ক্র াগয হলর্ পালি। ক্রদখু্ন আডপল, ক্রসফর্ট ক্রনট, ও 
সুপাডিনলটনলিন্ট ডিটািডমলনশন। 
†ELA ডিলেন্টস পিীক্ষায় ৫৫-৫৯ ক্রকাি আডপললি েনয ইংডলশ লযাঙ্গলুয়ে লানতাি-িা ক্রকেল মাত্র র্খ্নই ক্র াগয েলল ডেলেডির্ হলে  ডদ র্ািা ক্রগ্রি ৯ ো র্াি পলি  ুক্তিালে প্রলেশ কলি এেং ডির্ীয়োি পিীক্ষায় অ্ংশগ্রহলিি সময় 
ইংডলশ লযাঙ্গলুয়ে লানতাি ডহলসলে ক্রেডিেদ্ধ হয়। ক্রদখু্ন ডনউ ইয়কত  ক্রস্টট ডিললামা/লেডিডন্সয়াল শর্ত সমযহ: ইংডলশ লযাঙ্গলুয়ে লানতািলদি েনয ক্রলাকাল ডিললামা। 
‡ ডিপাটত লমন্ট অ্নলুমাডদর্ ডেকল্প পিীক্ষাি র্াডলকা ক্রর্লক ৪র্ত গডির্ পিীক্ষা ডনেতািন কিা ক্র লর্ পালি। 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf

